
 

Název: home.pl S.A, Adresa: Zbožová 4, 70-653 Štětín, Polsko 
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Pravidla služby NORD VPN   

  

§1  

Všeobecná ustanovení 

  

1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují zásady poskytování služeb NORD VPN (dále jen Služby NORD VPN ) 

společností home.pl akciová společnost se sídlem ve Štětíně na ul. Zbožová 4, 70-653 Štětín, zapsané 

v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, 13. 

obchodní oddělení  národního soudního rejstříku pod číslem  

0000431335, REGON (IČO) 811158242, NIP (DIČ) 8522103252, se základním kapitálem ve výši 1 233 400,00 
PLN plně splaceným (dále jen: home.pl).   

2. home.pl poskytuje Služby NORD VPN , na základě dohody o spolupráci s Tefincom S.A. (dále jen: Výrobce).  

3. S pravidly se můžete podrobně seznámit na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions .  

4. Pojmy obsažené v Pravidlech, zapsané velkými počátečními písmeny, mají význam uvedený v Pravidlech sítě 

home.pl, která jsou k dispozici na webových stránkách na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions (dále 
jen: Pravidla sítě home.pl), pokud definice těchto termínů nebyly přímo obsaženy v Pravidlech.  

  

§2  

Pravidla využívání Služeb NORD VPN 

  

1. Služby NORD VPN jsou služby poskytované elektronicky prostřednictvím home.pl ve spolupráci s Výrobcem, 

uvedené v příloze č. 1 k Pravidlům, dostupným na webové stránce https://ionos.cz/terms-and-conditions,  

2. Specifikace Služeb NORD VPN a Ceník jsou k dispozici na webových stránkách https://ionos.cz/nordvpn   

3. Výběr typu služeb NORD VPN a jeho parametrů popsaných ve Specifikacích služeb NORD  

VPN , včetně výběru období subskripce probíhá ve fázi zadávání objednávky Zákazníkem.  
4. Předpokladem pro využívání služeb NORD VPN je:  

a) přijetí ustanovení Pravidel a  

b) přijetí ustanovení Pravidel sítě home.pl, v aktuálně platné verzi a  

c) přijetí ustanovení licenční smlouvy Výrobce pro využívání Služeb NORD VPN zpřístupněné během procesu 
aktivace Služeb NORD VPN na webové stránce Výrobce a  

d) aktivace Služby NORD VPN způsobem popsaným v § 3 do 3 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služeb 

NORD VPN .  

5. Rozsah poskytování Služeb NORD VPN společností home.pl zahrnuje zpřístupnění Zákazníkovi možnosti 

využívat Služby NORD VPN poskytované výrobcem ve smyslu bodu 15 pravidel Sítě home.pl, zejména 
poskytnutím Zákazníkovi aktivačního kódu umožňujícího aktivaci Služeb NORD VPN v aplikaci Výrobce po jeho 

instalaci na zařízení Zákazníka.   

6. V rozsahu nad rámec služeb uvedených v odst. 5, Služby NORD VNP, zejména - činnosti technické podpory, 

jsou prováděny Výrobcem. Podmínky poskytování Služeb NORD VPN Výrobcem jsou stanoveny v licenční 
smlouvě uzavřené přímo mezi Zákazníkem a Výrobcem (bod 4 písm. d) níže).  

7. Zákazník bere na vědomí, že Služby NORD VPN nebo software obsažené v těchto službách mohou podléhat 

vývozním nebo dovozním omezením a/nebo hospodářským sankcím nebo jiným podobným předpisům (dále 

jen „Obchodní omezení“) vyplývajícím z práva Evropské unie, Spojených států amerických nebo jiných právních 
předpisů. Stanovení toho, zda jsou Služby NORD VPN nebo software zahrnuté v těchto službách předmětem 

obchodních omezení, a určení rozsahu těchto omezení vyplývá ze smlouvy o poskytování Služeb NORD VPN 

uzavřené mezi Výrobcem a Zákazníkem (bod 5 písm. c)).  Povinností Zákazníka je seznámit se s Obchodními 
omezeními pro Služby NORD VPN a jejich bezpodmínečné dodržování. Porušení Obchodních omezení týkající 

se Služeb NORD VPN Zákazníkem je hrubým porušením podmínek poskytování služeb NORD VPN ze strany 

https://home.pl/regulaminy
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Zákazníka a je předmětem sankcí stanovených zákonem, pravidly sítě home.pl a licenční smlouvou uzavřenou 

mezi Zákazníkem a Výrobcem podle bodu 4 písm. d).    
  

  

§3  

Přístup ke Službám NORD VPN 

  

1. Poté, co home.pl obdrží platbu za nákup Služeb NORD VPN , obdrží Zákazník e-mailem kód aktivující Služby 

NORD VPN a informace potřebné k aktivaci Služeb NORD VPN.  

2. Využívání Služeb NORD VPN se uskutečňuje za podmínek stanovených v licenční smlouvě Výrobce, uvedené v 

§ 2 odst. 4 písm. d) výše, v Období subskripce, v souladu s objednaným typem Služeb NORD VPN , vypočteno 

ode dne jeho aktivace.  

3. Služby NORD VPN fungují pouze v operačních systémech, které odpovídají specifikaci Výrobce vhodné pro 

danou verzi Služeb NORD VPN.  

4. V důsledku aktualizace a rozvoje služeb NORD VPN,  ze strany Výrobce, mohou být některé funkce Služeb 

NORD VPN  během doby platnosti Smlouvy o poskytování Služeb NORD VPN upraveny.   

  

§4  

Záruka 

  

Služby NORD VPN aktivované na základě smlouvy o poskytování Služeb prostřednictvím home.pl Na služby NORD VPN 
se vztahuje záruka Výrobce za podmínek stanovených v licenční smlouvě Výrobce, uvedené v § 2 bod 4 písm. D). 
S výhradou následující věty není home.pl odpovědný za vady (nesprávné fungování) Služeb NORD VPN, v rozsahu 
překračujícím činnosti uvedené v § 2 bod 5. Vyloučení odpovědnosti uvedené v předchozí větě se nevztahuje na 
Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, v rozsahu v jakém se tato odpovědnost řídí různými závaznými právními předpisy.   
  

§5  

Ukončení smlouvy o poskytování Služeb NORD VPN  společností home.pl 

  

1. Smlouva o poskytování Služeb NORD VPN je uzavřena mezi home.pl a Zákazníkem na dobu určitou vztahující 

se na období subskripce uvedené v Specifikaci Služeb NORD VPN objednaných a uhrazených Zákazníkem.  

2. Smlouva o poskytování Služeb NORD VPN může být ukončena před uplynutím období subskripce, uvedeném 

v bodě 1 Zákazníkem pouze v důsledku okolností, za které odpovídá výhradně home.pl. Ukončení smlouvy o 
poskytování Služeb NORD VPN, uvedené v předchozí větě, se uskutečňuje na základě zásad stanovených 

nejprve v licenční smlouvě Výrobce, uvedených v § 2 bod 4 písm. d), a v rozsahu, který v ní není upraven na 

zásadách stanovených v Pravidlech sítě home.pl.   

3. Pro ukončení smlouvy o poskytování Služeb NORD VPN Zákazníkem se nepoužijí ustanovení Pravidel sítě 
home.pl, která jsou k dispozici na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions a která umožňují 

Zákazníkovi ukončit smlouvu uzavřenou s home.pl výpovědí z jiných důvodů, než jsou uvedeny v bodě 2 výše, 

s výjimkou ustanovení, které umožňuje zákazníkovi vypovědět smlouvu uzavřenou s home.pl v případě změn 
těchto Pravidel nebo Pravidel sítě home.pl, dostupných na webových stránkách na adrese 

https://ionos.cz/terms-and-conditions,  

  

§6 

Závěrečná ustanovení 
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1. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí Pravidla sítě home.pl dostupná na webových 

stránkách na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions a licenční smlouva Výrobce uvedená v § 2 bod 4 
písm. d).  

2. home.pl si vyhrazuje právo na změnu Pravidel a jejich nahrazení novými Pravidly. Změny Pravidel nebo nová 

Pravidla se zavádějí pomocí ustanovení Pravidel sítě home.pl týkajících se změn / zavedení nových pravidel 

sítě home.pl.   

3. home.pl si vyhrazuje právo změnit Přílohu č. 1 k Pravidlům změnou typů a druhů Služeb NORD VPN (rozšiřování 
a omezování, přidávání nových).  

Taková změna nepředstavuje změnu Pravidel ve smyslu zákona a Pravidel sítě home.pl. Tato změna nemá 
vliv na využívání Služeb NORD VPN na základě smluv o poskytování služeb NORD VPN uzavřených společností 
home.pl před jejím zavedením.  

4. Pravidla v této verzi vstupují v platnost dnem zveřejnění na webové stránce:   

https://ionos.cz/terms-and-conditions a vztahují se pouze na smlouvy uzavřené nebo prodloužené 
(obnovené) po dni vstupu v platnost.  

 

https://home.pl/regulaminy

